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Sediul IJJ Bihor s-ar putea muta pentru a face loc campusului universitar

Prof. univ. dr. Gavril CORNUŢIU
Candidat PRU pentru
Senatul României

Conducere nouă la Jandarmi
Inspectoratul Judeţean de
Jandarmi Bihor are, de la
începutul acestei luni, o nouă
comandă, după ce fostul şef
al instituţiei, colonelul Ioan
Huluban, a ieşit la pensie.

În fruntea Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Bihor a fost
împuternicit, începând cu data
de 31 octombrie 2016, colonelul Petru Lung, cel care, până
la pensionarea lui Ioan Huluban, a deţinut funcţia de primadjunct al inspectorului şef. În
vârstă de 57 de ani, col. Petru
Lung lucrează în cadrul Jandarmeriei Române din 1981, fiind prim-adjunct al şefului IJJ
din anul 2005. Tot de la sfârşitul lunii octombrie, colonelul
Doru Jarca a fost împuternicit
prim-adjunct al inspectorului şef al IJJ Bihor, colonelul
Adrian Cîmpean fiind adjunctul şefului IJJ. Noua conducere
a instituţiei a organizat, ieri,
o conferinţă de presă, prezentând câteva dintre obiectivele
pe care şi le-a propus. Printre
ele se numără promovarea mai
competitivă a jandarmeriei la
nivel local, atragerea de fonduri UE pentru dotarea cu tehnică şi alte materiale, coparticiparea IJJ la proiecte privind
ariile protejate din Bihor etc.
Pe lângă toate acestea, conducerea Inspectoratului a de-

Cei care sunt mulţumiţi cu evoluţia României din ultimii 26 de ani, aceia, desigur, vor
vota partidele care au generat această evoluţie. Cei nemulţumiţi trebuie să ştie că există
şansa unei altfel de politici, care să aibă grijă
de interesele naţionale şi de interesele celor
mulţi. Nu vrem să ne răfuim cu nimeni, vrem
doar să nu mai fim fraierii altora, nu vrem
ca populaţia noastră să muncească pentru
cămara altora. Vrem să scoatem societatea
românească din mocirlă şi fundătură.
Dumnezeu să-i ajute pe români!

Colonelul Petru Lung
clarat că sediul instituţiei s-ar
putea muta, în viitor, din actuala locaţie. „Primăria doreşte
să extindă campusul universitar, lucru care impune relocarea Inspectoratului de Jandarmi. O comisie din cadrul
MAI s-a întrunit şi a dezbătut
acest subiect, am avut discuţii
cu Primăria Oradea, aşteptăm
studiul de fezabilitate. Noi neam spus punctul de vedere şi
suntem de acord să ne mutăm,

dacă vom primi totul la cheie”,
a declarat col. Petru Lung, şeful IJJ Bihor. Potrivit acestuia,
actualul sediu al IJJ Bihor, de
pe strada Armatei Române, se
întinde pe o suprafaţă de peste
trei hectare, terenul aparţinând
MAI. Noua locaţie în care instituţia s-ar putea muta este
situată pe strada Vlădeasa,
aproape de Grădina Zoologică.
„Terenul este lângă Şcoala de
pregătire a Agenţilor Poliţiei

de Frontieră Oradea şi aparţine Consiliului Judeţean. Acolo
ar urma să fie construită noua
unitate, cu cazarmă, poligon,
toate cele necesare. Din discuţiile pe care le-am avut cu primarul Ilie Bolojan am înţeles
că toată relocarea ar dura doi,
trei ani. Noi suntem de acord
cu această singură condiţie, să
fie totul nou”, a mai menţionat
col. Petru Lung.
n A.U.

Programul
Serviciului
de Stare Civilă

În perioada 30 noiembrie – 4 decembrie,
programul de lucru cu publicul al Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea – Compartimentul de Stare Civilă este următorul: miercuri
– închis; joi – sunt înregistrate doar decesele
între orele 9.00 – 13.00; vineri – sunt înregistrate doar naşterile între orele 10.00 – 14.00 şi
se oficiază căsătorii între orele 13.00 – 14.00;
sâmbătă – se înregistrează decese între orele
8.30 – 12.30 şi sunt oficiate căsătorii între orele
13.00 – 15.00; duminică – închis. n

PNL Bihor propune măsuri concrete pentru dezvoltarea
turismului local și a agriculturii

Comandat de PNL Bihor, tipărit de SC Anotimp SA, cod unic AEP 11160004

Este o realitate
că interesele judeţului Bihor au
fost promovate
numai când la
guvernare s-au
aflat partide de
dreapta: atunci
s-au pus bazele
marilor investiţii
în Oradea şi Bihor. Consecvent principiului că dezvoltarea
asigură bunăstarea, candidaţii PNL Bihor
urmăresc ca domenii prioritare dezvoltarea
infrastructurii, crearea de locuri de muncă
mai multe şi mai bine plătite, dezvoltarea
educaţiei, sănătăţii, turismului, agriculturii
şi cadastrului. Eforturile în acest sens pot
avea succes dacă vor fi susţinute de un guvern format din oameni competenţi, oneşti
şi cu viziune, de un premier ca Dacian Cioloş.
Candidatul
PNL Bihor la
Camera Deputaţilor, Gavrilă
Ghilea, se angajează să activeze în următorii
patru ani pentru
dezvoltarea turismului bihorean prin:
* Elaborarea
şi aplicarea unei
strategii unitare de dezvoltare, pentru crearea unei oferte integrate la nivelul judeţului ca destinaţie turistică, ceea ce presupune promovarea
şi dezvoltarea serviciilor turistice, dar şi
dezvoltarea infrastructurii de acces în

judeţ, pentru susţinerea şi creşterea ofertei
în turismul bihorean de toate felurile (balnear, montan, agroturism şi de aventură).
* Maximizarea punerii în valoare a
Oradiei ca destinaţie turistică după ce
în 2015 municipiul a fost recunoscut drept
„Capitala verde a României” şi „Cel mai
frumos oraş din România”, iar în 2016
„Capitala Art Nouveau din România” şi
„A doua cea mai convenabilă destinaţie
turistică din România” (după Sibiu). Parlamentarii PNL Bihor vor susţine includerea
Oradiei în programele europene de tip
„City Break”, alături de Bucureşti, Iaşi,
Cluj, Timişoara, Sibiu, Constanţa, precum
şi legiferarea conceptului de „Destinaţie
turistică de importanţă naţională şi internaţională” şi atribuirea lui mai multor
obiective din Bihor: Oradea, Băile Felix, 1
Mai, Apuseni, Valea Ierului.
* Vom elabora legislaţia necesară înfiinţării „Colegiului Român de Turism”, pentru pregătirea lucrătorilor şi managerilor
din turism.
* Promovarea unei legislaţii pentru recunoaşterea activităţilor de primire a turiştilor străini ca activitate de export, cu
regim fiscal corespunzător (facilităţi).
* Vom susţine turismul şi agroturismul
prin asistenţa pentru crearea, înregistrarea şi protejarea brandurilor locale şi
simplificarea procedurilor de autorizare
pentru pensiunile cu până la 10 camere.
* Vom îmbunătăţi legislaţia fiscală pentru deductibilitatea totală a cheltuielilor
de promovare a unităţilor de turism la
târguri şi expoziţii interne şi internaţionale.
* Susţinem turismul prin încurajarea
accesării fondurilor UE pentru reabilitarea şi introducerea în circuit a patri-

moniului istoric, cultural şi natural, dar
şi pentru creşterea calităţii personalului
şi promovarea brandurilor turistice zonale şi locale.
* Vom stimula diversificarea surselor de
finanţare a turismului prin parteneriate
public-private pentru investiţii în infrastructura rutieră cu impact turistic.
„Ca deputat, voi urmări aceste obiective
cu aceeaşi perseverenţă cu care am susţinut, în calitate de vicepreşedinte al CJ
Bihor, iar apoi ca prefect şi senator alte
investiţii majore din Bihor”, spune Gavrilă
Ghilea, exemplificând câteva din contribuţiile sale la:
* Modernizarea DJ 763 Sudrigiu-BogaPietroasa-Padiş
* Modernizarea terminalului de pasageri
şi aprobarea studiului de fezabilitate pentru
modernizarea Aeroportului
* Extinderea centurii Oradiei de la două
la patru benzi şi modernizarea unui sens de
circulaţie pe Podul Densuşeanu
* Obţinerea co-finanţărilor pentru reabilitarea Cetăţii Oradea şi a promenadei Crişului Repede, pentru începerea construcţiei campusului şcolar şi modernizarea
DN19 Oradea-Satu-Mare şi DN79
Oradea-Arad.
Pornind de la
constatarea că în
România situaţia
terenurilor
este
în multe situaţii
neclară şi acestea
sunt fărâmiţate,
avocatul beiuşean
Kiss Janos, candidat la Camera Deputaţilor, consideră că
pentru dezvoltarea agriculturii este ne-

cesară soluţionarea prioritară a problemelor de cadastru, prin subvenţionarea
documentaţiilor necesare intabulării. Propunerea concretă este ca prima intabulare
să se facă gratuit, pentru a stimula deţinătorii de terenuri să-şi înregistreze la Cartea
Funciară dreptul de proprietate, dar şi diminuarea taxelor de timbru pentru procesele de stabilire a dreptului de proprietate,
partaj şi succesiune.
Cadastrarea este necesară şi pentru a
avea o evidenţă clară a terenurilor care formează domeniul public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale, fără de care nu
pot fi puse în aplicare planurile de dezvoltare a infrastructurii.
„Ca liberal, sunt convins că administraţia publică trebuie să fie nu un simplu colector de taxe sau un obstacol birocratic,
ci un partener real al cetăţeanului”, afirmă
Kiss Janos, motiv pentru care va propune
o lege a sistemului integrat de eliberare,
prelucrare şi arhivare a documentelor
persoanelor, pentru debirocratizarea administraţiei aşa încât cetăţeanul să nu mai
piardă timpul la cozi şi să nu mai fie obligat
să completeze formulare greu de înţeles.
Un alt obiectiv e de a propune facilităţi
pentru profesioniştii cu calificare superioară (medici, profesori, ingineri) care
îşi desfăşoară activitatea principală în
mediul rural. „Satul românesc se poate
dezvolta accelerat şi durabil dacă tinerii
specialişti sunt stimulaţi să lucreze şi să locuiască la sate”, spune Kiss Janos. Propunerea concretă este ca stimularea tinerilor
specialişti să fie asumată nu doar de administraţiile locale, prin Hotărâri de Consilii
Locale, ci prin politică de stat, prin legi.

